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               “Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir. 

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. 
 

1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; hastanemiz Kan Alma birimine başvuran hastaların kan alma hizmetlerinden her 

zaman aynı standartta yararlanmalarını sağlamak için gerekli sistemi tanımlamaktır.  

2. KAPSAM: Hasta laboratuar tetkikleri için kan alma işlemini kapsar. 

3. KISALTMALAR 

4. TANIMLAR 

5. SORUMLULAR 

 Sorumlu Öğretim Üyesi 

 Sorumlu Hemşire 

 Hemşire 

 Sekreter 

6. FAALİYET AKIŞI 

   6.1.Tetkik İstemi 

6.1.1.Doktorlar tarafından hasta başvuru yönlendirme formuna göre laboratuar kan  tetkik istemi yapılır. 

6.1.2.Polikinikte istemi yapılan hasta hasta başvuru formuyla kan alma sekreterliği tarafından  HBYS programı ile 

kabul eldir ve onaylanır. 

6.1.3.Tetkiki türüne laboratuar barkodu ve sonuç saatini yazarak sonuç alma kartı verilir.Kan almaya 

yönlendirilir. 

6.1.4.Hastalar kan alma birimine 08:00 17:00 saatleri arasında kabul edilir. 

   6.2 Örnek alımı  

6.2.1.Kan alma sekreteri tarafından kabul edilen hasta,verileri tüp barkotlama cihazına gönderilir vehastaya sıra 

numarası verilir.  

6.2.2.Tüp barkotlama cihazından çıkan tüplerin üzerindeki sıra numarasına gore sıramatik ile hasta çağırılır. 

6.2.3.Kan alma salonuna çağırılan hasta barkotlu tüpleri eline verilerek kan alma hemşiresine gönderilir. 

6.2.4.Kan alma hemşiresi hastanın elindeki tüpleri alır ve kimliğini control etmek için  bilgisayar ekranında 

okutur. 

6.2.5.Hastayı uygun bir şekilde kan alma koltuğuna oturtmak. 

6.2.6.Hastayı psikolojik olarak rahatlanmak ve huzurlu bir ortam sağlamak. 

6.2.7.Damara girmek için gerekli malzemeler hazırlanır. Bunlar uygun vacutainer iğne ucu ve holder, pamuk 

tampon (alkollü, kuru, betadinli) turnike flaster. 

6.2.8.Hasta işlem konusunda bilgilendirilir. 

6.2.9.Hastanın koluna turnike bağlanır. 

6.2.10.Girilmesi uygun olan damar yüzeyi alkollü pamuk ile silinir. 

6.2.11.45 yada 60 derecelik bir açıyla iğne ucu girilir, kan gelmişse kan tüpleri holder’ in arkasına yerleştirilir ve 

gerekli ölçüde kanlar alınır. 
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6.2.12.Tüplere kan alındıktan sonra turnike çözülür. Damardan iğne ucu çıkarılır ve kuru pamuk tampon yapılır. 

6.2.13.İlgili hemşire tarafından tetkik isteminin türüne  ve ilgili örnek alma talimatına göre hastanın ismi yazılı 

olan barkodlar uygun tüplerin üzerine yapıştırılarak kan numuneleri alınır. 

6.2.14.Hastanın kan numunesini aldıktan sonra hastanın genel durumunu gözlemek ve gerektiğinde müdahale 

etmek.(Tansiyon ölçmek) 

6.2.15.Numunelerin transferi, alınan kan numuneleri ilgili laboratuarlara görevlilerle veya pinomatik sistemle 

gönderilir. 

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

 IP.FR.12.01.01 HYBS programı 

 TP.FR.22.01 Sonuç Alma Kartı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


